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BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Pendidikan Menengah Kejuruan 

a. Pengertian Pendidikan Menengah Kejuruan 

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan didasarkan atas 

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 11 ayat (1) dan (3)  

disebutkan bahwa. 

(1) Jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, 
pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan 
pendidikan profesional. (3) Pendidikan merupakan pendidikan yang 
mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. 

 
Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk 

memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai 

dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-

program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja 

(Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah). 

 Menurut Suwandi (2016: 94) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Studi 

Kebijakan Pengelolaan Guru SMK dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan 

menjelaskan tentang arah dan tujuan pendidikan di Indonesia di era tahun 2000-

an, arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan menuju pada perluasan dan 

pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu, pengembangan kemampuan 

akademik dan profesional tenaga kependidikan, pembaharuan kurikulum, 

pemberdayaan lembaga pendidikan, pembaharuan dan pemantapan sistem 

pendidikan, peningkatan kualitas lembaga pendidikan, pengembangan kualitas 

sumber daya manusia sedini mungkin, penguasaan pengembangan dan 
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pemanfaatan teknologi, dengan sasaran peningkatan angka partisipasi, 

kesamaan memperoleh pendidikan bermutu, organisasi sekolah yang 

demokratis, transparan, efisien dan accountable. 

 Pengertian mengenai sekolah kejuruan terdapat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 1 ayat (21) yang 

menyatakan bahwa “Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat 

SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah 

sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan 

dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs”. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang memiliki tugas 

mempersiapkan peserta didiknya dengan membekali pengetahuan dan 

keterampilan untuk dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan program 

keahlian, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi untuk memasuki 

lapangan kerja. 

 
b. Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan 

menengah kejuruan terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum pendidikan menengah kejuruan yaitu: 

(1) meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, (2) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, (3) mengembangkan potensi 
peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan 
menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, dan (4) 
mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap 
lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan 
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lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif 
dan efisien. 

 
Sedangkan tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai 

berikut: 

(1) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 
bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga 
kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 
keahlian yang  dipilihnya, (2) menyiapkan peserta didik agar mampu 
memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di 
lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang 
keahlian yang diminatinya, (3) membekali peserta didik dengan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di 
kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi, dan (4) membekali peserta didik dengan kompetensi- 
kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.  

 

Berdasarkan teori tersebut, SMK dikatakan berhasil jika dapat mencetak 

lulusan sebagai tenaga kerja yang berguna untuk masyarakat luas yang nantinya 

dapat dimanfaatkan dalam dunia kerja.  

Dari uraian diatas dapat disimpulakan bahwa SMK memiliki tujuan untuk 

mempersiapkan dan membekali calon lulusannya agar mampu bekerja pada 

bidang tertentu sesuai dengan jurusan atau bidang keahliannya agar mereka 

dapat bersaing di dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Informasi Dunia Kerja 

 Informasi sangat berperan dan bermanfaat dalam kehidupan manusia 

untuk segala bidang kegiatan, seperti pendidikan, pelayanan, bahkan dalam 

dunia kerja. Salah satu informasi yang diperlukan bagi siswa atau calon lulusan 

Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu informasi mengenai dunia kerja. Dari 

informasi tersebut siswa/lulusan dapat mengetahui tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan ketenagakerjaan beserta lowongan pekerjaan. 

 Menurut Robert Happock dalam Dewa Ketut Sukardi (1987: 112), 

dipaparkan “informasi pekerjaan merupakan semua jenis informasi mengenai 
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suatu posisi pekerjaan atau jabatan, sebagai satu-satunya pelengkap informasi 

yang memungkinkan akan bermanfaat bagi setiap orang dalam memilih 

pekerjaan”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi 

tentang pekerjaan merupakan suatu pendukung untuk melengkapi informasi bagi 

setiap orang dalam memilih pekerjaan. Informasi pekerjaan akan membantu 

seseorang dalam memilih pekerjaan karena dapat membantu dalam menentukan 

keputusan untuk menindaklanjuti pekerjaan tersebut. 

 Dewa  Ketut Sukardi (1987: 127-131), mengatakan bahwa kriteria informasi 

pekerjaan/karir yang cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

dari siswa, yaitu sebagai berikut. 

(a) Ketepatannya, artinya tepat tidaknya materi informasi karir 

berpengaruh di dalam rangka mengambil suatu keputusan karir. 

(b) Kebaruannya, artinya informasi itu masih tetap atau masih berlaku 

sampai sekarang. 

(c) Berlangsungnya penawaran, berkaitan dengan sifat pekerjaan, 

keperluan jabatan, metode memasuki, pandangan terhadap 

pekerjaan, kondisi pekerjaan, upah atau riwayat tentang pekerjaan. 

(d) Minat terhadap pekerjaan, artinya informasi pekerjaan akan lebih 

bermanfaat jika diminati oleh sebagian besar siswa yang 

bersangkutan. 

(e) Tempat bekerja, artinya letak atau dimana pekerjaan itu 

berkedudukan yang berpengaruh langsung dengan kepuasan hidup 

seseorang. 

(f) Permintaan dan penawaran (demand), menggambarkan tentang 

harapan kerja yang mengarah pada prospek pekerjaan dalam jangka 

panjang. 

(g) Kebutuhan dalam memasuki dan keberhasilan dalam pekerjaan, 

artinya informasi pekerjaan akan bermanfaat jika bisa mengungkap 

secara nyata kebutuhan-kebutuhan apa yang dituntut untuk 

memasuki suatu pekerjaan. 

(h) Cara-cara memasuki suatu pekerjaan, artinya informasi mengenai 

berbagai jalur yang harus ditempuh untuk memasuki suatu pekerjaan. 

(i) Deskripsi garis kenaikan pekerjaan, artinya informasi mengenai 

kenaikan jenjang suatu pekerjaan. 

(j) Penghasilan, artinya mengenai upah pada awal memasuki pekerjaan 

dan prospek seterusnya. 

(k) Kegunaannya, artinya bahan-bahan informasi yang tersedia nantinya 

dapat dipergunakan oleh siswa yang bersangkutan. 
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(l) Menarik pembaca, artinya informasi yang tersedia mencakup materi 

informasi pekerjaan/karir yang menarik untuk pembacanya. 

(m) Menyeluruh, hendaknya informasi pekerjaan mencakup beberapa 

aspek yang diperlukan untuk itu, misalnya aspek ekonomi, sosial, 

psikologis, dan budaya. 

 
 Adapun  informasi  dunia  kerja  yang  perlu  diketahui  oleh  seseorang 

siswa/lulusan menurut Djumhur dan Moh Surya (1975: 180) adalah sebagai 

berikut. 

(a) Jenis pekerjaan yang ada di lingkungannya. 

(b) Jenis-jenis pekerjaan yang dapat dimasuki tamatan suatu sekolah. 

(c) Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh setiap pekerjaan. 

(d) Pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

setiap pekerjaan. 

(e) Kondisi dan masa depan suatu pekerjaan. 

(f) Jenis pendidikan yang tersedia untuk suatu pekerjaan. 

(g) Beberapa syarat khusus suatu pekerjaan. 

 
Dapat disimpulkan bahwa adanya informasi dunia kerja yang baik dan 

memadai untuk siswa akan memberikan informasi pekerjaan/karir yang up to 

date/baru, tepat, berguna, dan lengkap mengenai pekerjaan yang tersedia bagi  

pencari  kerja  khususnya  siswa/lulusan  SMK. 

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1987: 119-122) informasi pekerjaan/karir 

dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut. 

(a) Government agencies, sebagian besar perwakilan federal yang 
menerbitkan bahan-bahan tentang pekerjaan. 

(b) Penerbitan Komersial, berupa penerbitan pamflet monograf dan 
booklets yang dirancang secara khusus untuk memperoleh informasi 
pekerjaan yang lengkap. 

(c) Organisasi profesi, asosiasi dan organisasi industri, perusahaan 
swasta. 

(d) Institusi pendidikan, sejumlah akademi dan universitas memiliki 
perlengkapan bahan-bahan yang menguraikan atau menggambarkan 
kesempatan-kesempatan dalam lapangan karir. 

(e) Penerbitan-penerbitan periodik, seringkali dapat diperoleh dalam 
majalah-majalah. 

(f) Bahan-bahan audiovisual, berupa film-film ringkas yang menguraikan 
tentang informasi karir. 
 

 Dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai ketenagakerjaan dapat  
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diperoleh dari beberapa sumber diantaranya, media cetak, media elektronik, 

masyarakat, perusahaan, dan dari sekolah yang tersedia melalui BKK. 

3. Rekrutmen Tenaga Kerja 

 Menurut I Komang Ardana, dkk (2012: 58-63) mengemukakan ada dua 

sumber dalam penarikan tenaga kerja, yaitu sebagai berikut. 

(1) penarikan dari dalam perusahaan, adalah kebijakan penarikan SDM 
yang lebih mengutamakan atau memberikan kesempatan yang lebih 
banyak bagi karyawan yang sudah ada dalam perusahaan. Penarikan 
tersebut dapat dilakukan dengan promosi, pemindahan, rotasi/mutasi 
penempatan yang berasal dari cabang-cabang, personalia dalam masa 
percobaan, magang atau bekerja sementara, penempatan kembali 
karyawan yang sudah bebas bekerja, dan penempatan kembali karyawan 
yang sudah pensiun, (2) penarikan dari luar perusahaan, adalah 
kebijakan penarikan SDM yang lebih mengutamakan atau memberikan 
kesempatan kepada masyarakat luas. Penarikan tersebut dapat dilakukan 
dengan cara pelamar melamar langsung, rekomendasi dari karyawan 
yang sudah bekerja, iklan, kantor penempatan tenaga kerja/ Depnaker, 
lembaga pendidikan, organisasi atau serikat pekerja, lembaga penyalur 
tenaga kerja, penarikan dari perusahaan lain, penarikan SDM langsung 
dari tempat asal mereka, dan nepotisme. 

 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber penarikan 

tenaga kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu rekrutmen dari dari dalam/ 

internal perusahaan berupa promosi jabatan dan mutasi, serta rekrutmen dari 

luar/eksternal perusahaan berupa iklan lembaga pendidikan, lembaga penyalur 

tenaga kerja, serikat pekerja, perusahaan lain dan sumber lainnya. BKK yang 

ada di SMK merupakan lembaga penyalur tenaga kerja yang terdapat dalam 

lembaga pendidikan. Bursa Kerja Khusus dapat digunakan sebagai sumber 

penarikan/perekrutan tenaga kerja dari luar perusahaan. 

4. Seleksi Tenaga Kerja  

 Menurut Ambar Teguh S. & Rosidah (2003: 152) bahwa “seleksi adalah 

merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan 

apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak, dalam suatu instansi tertentu 

setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan”. Dalam pengertian ini, 
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mengandung usaha-usaha yang sistematis berupa tahap-tahap antara lain 

seleksi dokumen, psikotes, tes intelegensi, tes kepribadian, tes bakat 

kemampuan, tes kesehatan dan wawancara. Ditegaskan juga oleh I Komang 

Ardana, dkk (2012: 69) yang mengemukakan bahwa kegiatan seleksi untuk 

menentukan tenaga kerja yang memenuhi kriteria berpedoman pada tindakan 

ilmiah dan rasional. Prinsip ilmiah dalam mengadakan seleksi artinya sesuai 

dengan prosedur dan tahapan ilmiah. Berdasarkan pernyataan tersebut, seleksi 

tenaga kerja dilakukan dengan beberapa tahapan dan prosedur yang sistematis 

seperti menggunakan berbagai macam tes untuk mendapat tenaga kerja yang 

sesuai kebutuhan. 

5. Bursa Kerja Khusus (BKK) 

a. Pengertian BKK 

Mengenai pengertian BKK, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Depnaker Republik Indonesia, Dirjen Binapenta, 2013: 4) memberikan rumusan 

bahwa “Bursa Kerja Khusus adalah Bursa Kerja di Satuan Pendidikan 

Menengah, di Satuan Pendidikan Tinggi dan di Lembaga Pelatihan yang 

melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari 

kerja, memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan 

penempatan pencari kerja”. 

BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan 

pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan 

penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (bkk.ditpsmk.net). 

Menurut (Pambayun: 2014), secara eksplisit tujuan dari BKK adalah sebagai 

berikut: 
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(1) mempertemukan tamatan SMK dengan DU/DI, (2) memberikan 
peluang saling berinteraksi antara tamatan SMK dan DU/DI untuk 
menawarkan kompetensi yang dimiliki, (3) meningkatkan hubungan 
kerjasama SMK dengan DU/DI melalui pendekatan personil pengelola 
SMK dengan perwakilan industri, (4) meningkatkan wawasan tamatan 
SMK tentang peluang kerja di DU/DI, sehingga tamatan dapat memilih 
peluang kerja sesuai kompetensinya, (5) terjadinya proses rekrutmen 
sesuai dengan formasi kerja dan kompetensi yang dibutuhkan, 
(6)terserapnya tamatan ke dunia kerja. 

 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bursa kerja merupakan suatu 

lembaga yang berfungsi untuk mempertemukan antara SDM yang ada dengan 

peluang kerja yang tersedia. Melalui penawaran tenaga kerja kepada pengguna 

tenaga kerja yang kemudian disalurkan atau ditempatkan ke dunia kerja sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.  

b. Landasan hukum BKK 

Landasan hukum merupakan landasan yuridis yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan suatu hal. Sehingga BKK mempunyai landasan 

hukum pelaksanaan BKK yang merupakan landasan yuridis sebagai pedoman 

untuk mencapai tujuannya. Pembentukan BKK secara hukum dibuatkan dalam 

bentuk perjanjian kerja sama antara Depdikbud dan Depnakertrans Nomor: 

076/U/1993 dan Kep 215/MEN/1993 tentang Pembentukan Bursa Kerja dan 

Pemanduan Penyelenggaraan Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan 

Pendidikan Tinggi dan keputusan bersama Dirjen Binapenta Tenaga Kerja 

Nomor 009/C/KEP/U/1994 dan Nomor KEP.02/BP/1994, tentang Pembentukan 

Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan Pemanduan Penyelenggaraan 

Bursa Kerja. Landasan hukum yang dipakai BKK untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dalam mencapai tujuannya menurut Depnakertrans Republik 

Indonesia, Dirjen Binapenta (2013: 2) BKK harus memperhatikan dasar-dasar 

hukumnya yaitu, sebagai berikut. 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang  
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Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
4) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor 

Lowongan Pekerjaan. 
5) Keputusan Menaker Nomor 207 Tahun 1990 tentang Sistem Antar Kerja 
6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 1999 tentang 

PenempatanTenaga Kerja dalam Negeri. 
7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 229 Tahun 

2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan 
Kerja. 

8) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 230 Tahun 
2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang dapat dipungut 
Biaya Penempatan Tenaga Kerja. 

9) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja 
Nomor 009 Tahun 1994 dan Nomor 02 Tahun 1994 tentang 
Pembentukan Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan 
Pemanduan Penyelenggaraan Bursa Kerja. 

10) Perjanjian kerjasama antara Depdikbud dan Depnaker Nomor 076 
Tahun 1993 dan Nomor 215 Tahun 1993 tentang pembentukan Bursa 
Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. 

Hadirnya landasan hukum tersebut, BKK mempunyai pedoman dalam 

melaksanakan tugasnya dikarenakan kegiatannya sesuai aturan yang berlaku 

dan teratur menurut landasan hukum yang berlaku. Adanya landasan hukum 

tersebut BKK dapat menjalankan tugas-tugasnya secara teratur sehingga 

tujuan dan maksud dari BKK tercapai atau terwujud.  

c. Tugas dan fungsi BKK 

Tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait 

antara tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi untuk 

mencapai sasaran pekerjaan dan mencapai tujuan. Setiap organisasi, tugas 

pokok dan fungsi menjadi landasan dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-

rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi di organisasi. Uraian tugas 

organisasi BKK menurut (Muktamiroh, 2012: 16) yaitu sebagai berikut. 
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(1) Pelindung 

Melaksanakan pembinaan secara umum tentang penyelengaraan 

BKK. 

(2) Pembina  

(a) Memberi izin pendirian BKK. 

(b) Memberi pembinaan teknis penyelenggaraan BKK. 

(3) Pimpinan BKK  

(a) Merencanakan dan membuat program BKK.  

(b) Mengkonsultasikan program BKK. 

(c) Mengkoordinir pelaksanaan program BKK. 

(d) Melaporkan hasil kegiatan BKK kepada kepala sekolah. 

(4) Petugas informasi pasar kerja 

(a) Menawarkan tamatan ke DU/DI. 

(b) Menerima permintaan calon tenaga kerja. 

(c) Menjalin hubungan dengan DU/DI, Disnakertrans, Penyalur Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan BKK    lain. 

(d) Melakukan pelepasan/ pengiriman calon tenaga kerja. 

(5) Petugas pendaftaran pencari kerja 

Melayani pendaftaran calon tenaga kerja. 

(6) Petugas Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ) / Analisis Jabatan 

(AJ) 

(a) Memberi pembekalan kepada calon tenaga kerja yang akan 

dikirim. 

(b) Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang soft skill dan hard 

skill. 

(c) Menganalisis jenis pekerjaan dari jabatan yang akan dimasuki 

oleh calon tenaga kerja. 

(d) Memberi layanan konsultasi kepada tamatan yang sudah bekerja. 

(e) Melayani calon tenaga kerja yang ingin berkonsultasi. 

(7) Petugas Wawancara Pencari Kerja 

Melakukan tes wawancara calon tenaga kerja. 

(8) Petugas Pendaftar Lowongan Pekerjaan 

Mendaftar lowongan kerja yang masuk ke BKK. 

(9) Petugas Administrasi/ Tata Usaha 

(a) Menerima surat-surat masuk. 

(b) Menyampaikan informasi dari luar kepada yang berkompeten. 

(c) Membuat daftar lowongan kerja yang tersedia. 

(d) Membuat dan menyerahkan laporan bulanan. 

(e) Mencari/ mendata tamatan yang belum bekerja. 

(10) Petugas Penempatan Tenaga Kerja 

Melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar 

negeri. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi perlu adanya struktur 

organisasi. Struktur organisasi merupakan sebuah pola dalam bentuk bagan 
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yang mengelompokkan pekerjaan di suatu organisasi yang setiap kelompoknya 

mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Bagan struktur organisasi 

BKK yang didirikan di SMK menurut Depnakertrans, Binapenta (2013: 14) 

yang bisa dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BKK 

 Struktur organisasi yang ada pada BKK berfungsi sebagai pedoman untuk 

membantu pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar fungsi serta wewenang 

tiap bagian dalam rangka mencapai tujuan BKK. Menurut James L. Gibson. et.al 

(2012: 398), “Organization structure is pattern of jobs and groups of jobs in an 

organization. An important cause of individual and group behaviour.” (Struktur 

organisasi adalah pola pekerjaan dan kelompok-kelompok pekerjaan dalam 

suatu organisasi yang merupakan sebuah faktor penting dari perilaku individu 

dan kelompok). Struktur organisasi akan nampak menjadi jelas dan tegas apabila 

digambar dalam bagan organisasi (Sutarto, 2006: 206). Berdasarkan uraian di 
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atas, dapat disimpulkan bahwa tersedianya struktur organisasi pengurus BKK 

dapat bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga 

mudah untuk dipertanggung jawabkan. Kepengurusan BKK menurut struktur 

organisasi BKK terdiri dari pimpinan, bagian pendaftaran dan lowongan, bagian 

informasi pasar kerja dan kunjungan perusahaan, penyuluhan bimbingan 

jabatan, analisis jabatan serta tata usaha BKK. Depnakertrans dalam struktur 

organisasi BKK adalah sebagai pelindung dan pembina BKK. Sebagai pelindung 

biasanya adalah kepala Disnakertrans di Kabupaten/Kota domisili BKK. 

Sedangkan, pembinaan BKK adalah menjadi tanggung jawab petugas pengantar 

kerja yang berasal dari Disnakertras Kabupaten/Kota. 

d. Kemitraan dalam BKK 

BKK merupakan sebuah lembaga pendidikan sebagai pelaksana 

penempatan/penyaluran tenaga kerja yang keberadaannya ada di SMK. Menurut 

Depnakertras dan Dirjen Binapenta (2013: 10), BKK mempunyai ruang lingkup 

kegiatan BKK yang intinya adalah BKK dapat membina kerja sama dengan 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik propinsi 

maupun kabupaten/kota, Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan 

serta instansi terkait lainnya. BKK dalam mencari informasi dapat bekerja sama 

dengan LPPS (Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta) untuk 

mencari informasi bursa kerja, pembinaan untuk berusaha mandiri dan informasi 

ketenagakerjaan lainnya. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah 

sebuah usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang atau 

lembaga berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan. 

BKK sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tugas dan 

tanggungjawab dalam menyiapkan dan menyalurkan lulusannya untuk memasuki 
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dunia kerja. Bermitra dengan instansi-instansi terkait ketenagakerjaan beserta 

beberapa perusahaan yang dapat memberi peluang kerja maka BKK dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab dapat terbantu. 

 
e. Daya dukung dan kendala BKK 

 Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan halangan, 

rintangan, faktor penghalang atau keadaan yang membatasi/menghalangi atau 

mencegah pencapaian sasaran. Dilihat dari pengertian tersebut, kendala BKK 

merupakan suatu hal/faktor yang mengahalangi gerakan BKK dalam 

menjalankan program-programnya. Keberhasilan BKK dalam menjalankan 

program-programnya terutama dalam memasarkan tamatannya sangat 

dipengaruhi berbagai faktor. Ada hal- hal yang merupakan daya pendukung yang 

mampu melancarkan kegiatan BKK maupun hal-hal yang menghambat BKK 

yang merupakan kendala BKK dan penghambat kerja BKK. Untuk itu, SMK perlu 

meminimalkan kendala yang ada agar dapat mengoptimalkan potensi-potensi 

yang ada untuk menjalankan perannya. 

 Menurut G. R. Terry (2000: 9), manajemen merupakan suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Sumber daya manajemen terdiri dari manusia (men), bahan (materials), mesin-

mesin (machines), metode-metode (methods), uang (money), dan pasar 

(market). Menurut Nanang Fattah (2004: 13), banyak sumber daya manajemen 

yang terlibat dalam organisasi atau lembaga-lembaga termasuk lembaga 

pendidikan diantaranya manusia, sarana dan prasarana, biaya, teknologi, dan 

informasi. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa BKK 

merupakan sebuah organisasi yang memerlukan sumber daya yang dapat 
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dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut 

diantaranya adalah: 

1) Manusia 

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam organisasi, karena 

manusia adalah motor penggerak utama organisasi terhadap semua aktifitas. 

2) Fasilitas 

Untuk menjalankan kegiatannya, sebuah organisasi membutuhkan sarana 

dan prasarana guna memperlancar gerak organisasi. 

3) Biaya/Uang 

Uang atau modal merupakan sumber pokok organisasi karena uang dapat 

dipergunakan untuk membeli sumber-sumber lainnya. 

4) Program/Cara 

Cara untuk mencapai tujuan organisasi BKK dijabarkan melalui program kerja 

BKK. Ketepatan pemilihan program serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

program kerja sangat memerlukan tercapainya tujuan organisasi. 

6. Peran Bursa Kerja Khusus (BKK) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran mempunyai arti “pemain, 

tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat”. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan 

(status) yang dimiliki oleh seseorang ataupun organisasi/lembaga, sedangkan 

status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang atau 

lembaga. Apabila ia melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan fungsi dan tugasnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran 

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang atau lembaga yang memiliki status atau 
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kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat diartikan bahwa apabila 

dihubungkan dengan BKK, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban 

individu, melainkan peran BKK terdiri dari ruang lingkup kegiatan BKK serta 

fungsi dan tugas BKK. 

 BKK sebagai lembaga pelayanan antar kerja yang diselenggarakan di 

satuan pendidikan menengah, bertugas untuk mengadakan pengelolaan  

informasi  tentang  lowongan  pekerjaan, mengadakan rekrutmen dan seleksi, 

mengadakan pengiriman tenaga kerja ke industri dan juga melakukan kunjungan 

ke industri untuk mengadakan kerjasama dengan industri maupun alumni yang 

telah sukses  atau  telah  bekerja. 

 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2001 menyebutkan 

bahwa peran BKK meliputi, sebagai berikut. 

(a) Mendaftar dan mendata pencari kerja lulusannya dan mengupayakan 

penempatannya. 

(b) Mencari dan mendata lowongan kesempatan kerja yang diterima dan 

melaksanakan kerja sama dengan pengguna tenaga kerja dalam 

rangka mengisi lowongan kesempatan kerja yang ada. 

(c) Melakukan bimbingan kepada pencari kerja lulusannya untuk 

mngetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai dengan 

kebutuhan pengguna tenaga kerja, atau untuk berusaha mandiri. 

(d) Melakukan penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai 

persediaan tenaga kerja. 

(e) Melakukan pengiriman untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. 

(f) Mengadakan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan 

penempatan yang telah dilakukan. 

(g) Mencetak bentuk-bentuk formulir kartu antar kerja. 

(h) Melakukan kerja sama dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI) untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. 

(i) Melakukan kerja sama dengan instansi/badan/lembaga masyarakat 

dalam rangka pembinaan kepada pencari kerja untuk berusaha 

mandiri. 

(j) Melakukan kerja sama dengan kantor instansi yang berwenang di 

bidang ketenagakerjaan baik propinsi maupun kabupaten/kota serta 

instansi terkait dalam rangka mencari informasi pasar kerja, bursa 

kerja dan informasi ketenagakerjaan lainnya. 
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Dapat disimpulkan bahwa peran BKK, yaitu ikut ambil bagian di suatu 

kegiatan, keikutsertaan secara aktif/partisipasi dalam BKK yang diselenggarakan 

oleh sekolah. Peran BKK mencakup ruang lingkup yaitu: (1) Pemberian informasi 

pekerjaan; (2) Pendaftaran pencari kerja; dan (3) Penyuluhan dan bimbingan 

karir; (4) Penyaluran dan penempatan tenaga kerja. 

7. Link and Match dengan Dunia Industri 

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Tahun 2016 Nomor 9 tentang 

Revitalisasi SMK, khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk:  

(a) membuat peta jalan pengembangan SMK, (b) menyempurnakan dan 
menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan 
pengguna lulusan (link and match), (c) meningkatkan jumlah dan 
kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, (d) 
meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah 
Daerah, dan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), (e) meningkatkan akses 
sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan (f) membentuk Kelompok 
Kerja Pengembangan SMK. 

 

Menurut Sampun Hadam, dkk (2017: 73) dalam buku Stategi Implemetasi 

Revitalisasi SMK yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan dijelaskan bahwa konsep keterkaitan dan kesepadanan (link and 

match) antara dunia pendidikan dan industri adalah ideal, ada hubungan timbal 

balik untuk dilakukan, akan ada keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan 

penggunanya. Idealnya ada tiga komponen yang harus bergerak simultan untuk 

menyukseskan program link and match yaitu SMK, dunia usaha dan pemerintah. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya link and match ini merupakan 

salah satu cara SMK untuk menyelaraskan antara kurikulum yang diterapkan 

dengan kebutuhan dunia industri. Jika link and match ini berjalan dengan baik 

maka akan membantu menurunkan jumlah pengangguran terdidik tingkat SMK. 

8. Penyaluran Lulusan SMK 

Pentingnya arti penempatan/penyaluran lulusan dalam konsep bimbingan  
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vokasional dikemukakan oleh Grant Venn (dalam Sukardi & Hargiyarto, 2007), 

dimana setiap institusi pendidikan harus mempunyai fungsi utama sebagai 

pembimbing dan konselor, serta penempatan dan tindak lanjut. Kepuasan dalam 

hal penempatan kerja adalah alasan utama mengapa orang memilih dan 

menyiapkan diri memasuki dunia kerja melalui sekolah kejuruan. Menurut Doni 

Muhardiansyah, dkk (2010) pada buku Inovasi Dalam Sistem Pendidikan 

menjelaskan proses penyaluran lulusan melalui BKK adalah sebagai berikut.

 

Gambar 2. Skema Proses Penyaluran Tamatan Melalui BKK 

Proses Penyaluran Tamatan Melalui BKK, sebagai berikut. 

(a) BKK menerima permintaan tenaga kerja dari pihak industri. 
(b) BKK memberi informasi lowongan kerja kepada alumni melalui 

pengumuman yang dipampang di sekretariat BKK. 
(c) Alumni mendaftarkan diri dan menyerahkan lamaran kerja kepada 

BKK. 
(d) BKK melakukan seleksi lamaran dan mengirimkan data lamaran kerja 

ke Perusahaan yang meminta. 
(e) Perusahaan menerima data lamaran kerja beserta berkas lamaran 

yang dikirim oleh sekolah setelah melakukan proses seleksi di BKK. 
Jika sesuai akan dilakukan panggilan tes kerja dan seleksi oleh 
perusahaan. Hasil seleksi diserahkan kepada BKK. 

(f) Pihak sekolah/BKK mengumumkan hasil seleksi kepada alumni. BKK 
mencatat laporan dari alumni yang diterima ataupun yang tidak 
diterima pada data alumni. 

 
 BKK berfungsi dalam memfasilitasi lulusan untuk mendapat pekerjaan, 

termasuk memberi pelayanan informasi ketenagakerjaan, pasar kerja dan 

menjalin hubungan kerjasama dengan DU/DI. Dengan adanya BKK, maka pihak 

sekolah akan terbantu dalam menyalurkan lulusan ke DU/DI. 
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9. Indikator Keberhasilan BKK 

Menurut Tim Sustainable Economic Development through Technical and 

Vocational Education and Training (SED-TVET) Tahun 2016, BKK mempunyai 

acuan atau tolok ukur yang menjadi indikator keberhasilannya, antara lain 

sebagai berikut.  

(a) Tercapainya pelayanan informasi ketenagakerjaan pada tamatan 
SMK yang bermanfaat bagi alumni dalam memudahkan akses 
lowongan pekerjaan sesuai dengan relevansi kompetensi, potensi, 
dan analisis jabatan (informasi lowongan kerja). 

(b) Adanya data tamatan SMK yang valid sesuai dengan kualifikasi 
alumni, sehingga akan mempermudah DU/DI dalam mengakses data 
dalam rangka pemenuhan calon tenaga kerja (canaker) di 
perusahaan (database tamatan). 

(c) Adanya data keterserapan tamatan SMK yang diharapkan dapat 
mengetahui sejauh mana jumlah tamatan yang telah terserap di 
DU/DI (laporan keterserapan). 

(d) Adanya data penelusuran tamatan, yaitu untuk mengetahui 
keberadaan tamatan secara keseluruhan baik yang bekerja, 
wirausaha, melanjutkan pendidikan, dan yang belum bekerja. 
Kegiatan ini dilakukan secara periodik. 

(e) Tercapainya pengembangan hubungan kerja sama dengan DU/DI 
yang dibuktikan dengan adanya MoU, baik berkaitan dengan proses 
rekruitmen maupun MoU dalam bidang lain. 

(f) Terjalinnya hubungan alumni SMK dengan sekolah yang dibuktikan 
dengan terbentuknya ikatan alumni dari SMK tersebut 
(website alumni). 

(g) Adanya sinkronisasi pembelajaran antara DU/DI dengan sekolah 
sehingga ada kesamaan program pembelajaran yang ada di sekolah 
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan 
(adanya kegiatan sinkronisasi dan validasi kurikulum). 

(h) Adanya pembelajaran soft skill, sebagai bekal masuk dunia kerja 
dengan menghadirkan narasumber dari perusahaan atau biro 
konsultasi. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Choirul Hidayati (2003) yang berjudul 

“Peran Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Bidang Keahlian Pariwisata Se-

Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian tersebut merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan persentase. Populasi dalam penelitian adalah 

lembaga BKK di SMK N Bidang Keahlian Pariwisata Se-DIY, meliputi SMK 
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Negeri 1 Sewon, SMK Negeri 2 Godean, SMK Negeri 4 Yogyakarta dan SMK 

Negeri 6 Yogyakarta. Sumber data yang digunakan antara lain: Kepala BKK di 

SMK Negeri, Depnaker Kota Sleman, Depnaker Kodya Yogyakarta dan 

Depnaker Bantul. Pengambilan data dilakukan melalui angket, wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa: (1) Tingkat 

kelembagaan SMK N bidang keahlian Pariwisata dalam kategori baik dengan 

pencapaian persentase aspek kelembagaan sebesar 70%; (2) Peran BKK di 

SMK Negeri Bidang Keahlian Pariwisata dalam kategori baik dengan pencapaian 

persentase tingkat peran sebesar 75%; (3) Aspek daya dukung BKK di SMK 

Negeri Bidang Keahlian Pariwisata dalam kategori baik yakni sebesar 77,50% 

dalam kategori baik berarti hambatan yang dihadapi BKK sebesar 22,50% dalam 

kategori sangat kurang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jarok Kulut (2014) yang berjudul “Kinerja 

Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam Penempatan Kerja Calon Lulusan Jurusan 

Teknik Bangunan SMK Negeri 3 Yogyakarta”. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian deskriptif kuantitatif dengan responden berjumlah 43 orang yang terdiri 

dari 3 0rang pengurus BKK, 10 guru dan 27 siswa Kelas XII. Penelitian tersebut 

memperoleh hasil bahwa: (1) Kinerja BKK dalam penyediaan peluang kerja 

masuk kategori tinggi, terbukti 22 orang (51,16%) mengatakan kinerja BKK tinggi 

dan 21 orang (48,84%) mengatakan kinerja BKK sangat tinggi. Berarti BKK SMK 

Negeri 3 Yogyakarta khususnya jurusan Teknik Bangunan telah melakukan 

perannya untuk menyalurkan lulusan anak didiknya ke dunia kerja secara nyata; 

(2) Daya Dukung BKK masuk dalam kategori tinggi, artinya daya dukung yang 

dimiliki BKK di SMK Negeri 3 Yogyakarta sudah mendukung, terbukti dari 44 

responden sebanyak 27 orang (67,79%) menyatakan daya dukung tinggi dan 

sebanyak 16 orang (37,21%) menyatakan daya dukung sangat tinggi. Hasil ini 
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didukung penelitian secara kuantitatif bahwa daya dukung BKK mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja BKK; (3) Berdasarkan nilai koefisien 

determinasi Adjusted R. Square sebesar 0,052, menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh daya dukung terhadap kinerja BKK sebesar 5,2% sedangkan sisanya 

sebesar 94,8% dipengaruhi variabel lain. 

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Ali Hasyimi (2015) yang 

berjudul “Peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam Menyiapkan Kompetensi 

Lulusan, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja, serta Penelusuran Lulusan 

di SMK Negeri 2 Yogyakarta”. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif 

(expost facto) dengan responden berjumlah 10 orang pengelola BKK. Instrumen 

penelitian menggunakan angket skala Likert dengan cara penyajian data 

menggunakan statistif deskriptif. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa 

peran BKK dalam penyaluran dan penempatan tenaga kerja masuk dalam 

kategori baik dengan skor rata-rata 98. Kegiatan yang dilaksanakan BKK dalam 

penyaluran dan penempatan tenaga kerja antara lain adalah: mencari dan 

menginformasikan lowongan kerja yang ada; melakukan pendaftaran dan 

pendataan calon tenaga kerja; melakukan seleksi calon tenaga kerja dengan 

bekerjasama dengan pihak perusahaan; menjalin kerjasama dengan 

perusahaan; dan Dinsosnakertrans; menjaring sebanyak-banyaknya calon 

lulusan agar dapat bekerja di dunia industri. 

C. Kerangka Berfikir 

SMK dalam menyalurkan lulusan/alumni ke dunia kerja merupakan salah 

satu indikator keberhasilan SMK, karena sebuah proses SMK merupakan sistem 

yang utuh mulai dari masukan, proses, sampai pada pengelolaan lulusan. 

Keberhasilan SMK bisa dinilai tidak sekedar bagaimana SMK mampu 

menyelenggarakan proses belajar mengajar secara baik, tetapi ditentukan oleh 
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kemampuan SMK dalam bertanggung jawab terhadap lulusan sebagai produk 

yang dihasilkan oleh SMK. Sudah menjadi salah satu keharusan bagi pihak SMK 

untuk meningkatkan pengelolaan lembaga dalam menempatkan lulusannya agar 

dapat terserap di dunia kerja. Untuk dapat membantu menyalurkan lulusannya, 

SMK PGRI 1 Mejayan mempunyai salah satu unit kerja yaitu Bursa Kerja Khusus  

(BKK). BKK berfungsi dalam memfasilitasi lulusan untuk mendapat pekerjaan, 

termasuk memberi pelayanan informasi ketenagakerjaan, pasar kerja dan 

menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). 

Dengan adanya BKK, maka pihak sekolah akan terbantu dalam menyalurkan 

lulusan ke DU/DI. 

Peran BKK perlu mendapat perhatian terkait permasalahan yang 

ditemukan. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi juga diharapkan dapat 

diatasi dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan, sehingga nantinya BKK 

dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan peran serta tugas dan fungsinya.  

Berikut merupakan skema untuk memperjelas kerangka pikir : 

 

 

  

 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

1. Kendala-kendala apa saja yang dialami BKK SMK PGRI 1 Mejayan? 

2. Bagaimanakah strategi BKK SMK PGRI 1 Mejayan mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi? 
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Gambar 3. Kerangka Berfikir Penelitian 
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